
ЗОВНІШНЯ РЕЦЕНЗІЯ
на оновлену редакцію освітньо-професійної програми 

Донецького національного медичного університету 
«Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»

для другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та 
адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування

Головна мета сучасних систем охорони здоров’я — збереження, зміцнення та 
відновлення здоров’я громадян. Оновлена редакція освітньо-професійної програми 
Донецького національного медичного університету «Публічне управління та 
адміністрування у галузі охорони здоров’я» відповідає Стандарту вищої освіти зі 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, Національній рамці 
кваліфікацій України для другого рівня вищої освіти.

Фокус програми спрямовано на публічне управління та адмініструванні у сфері 
охорони здоров’я на регіональному та місцевому рівнях в умовах трансформаційних 
змін і кризових ситуацій для забезпечення якості медичних послуг. Програма призначена 
для здобувачів, що мають певний досвід професійної \ управлінської діяльності, 
прагнуть до саморозвитку і самовдосконалення компетентностей, які необхідні у період 
змін у сфері охорони здоров’я.

Зміст рецензованої освітньої програми відповідає предметній області заявленої 
для неї спеціальності, є збалансованим і спрямовує на формування інтегральної 
компетентності магістра публічного управління та адміністрування у сфері охорони 
здоров’я. Структура освітньої програми відповідає вимогам і містить всі необхідні 
компоненти. Програмні компетентності і програмні результати узгоджено з метою 
підготовки фахівців для сфери охорони здоров’я.

Позитивним є перелік дисциплін вільного вибору здобувачів у циклах загальної і 
професійної підготовки, які розширюють можливості програми для формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувана. Низка освітніх компонентів також 
спрямовує на формування навичок soft skills. Важливим компонентом є дослідницька 
практика для підготовки кваліфікаційної роботи.

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 281 Цублічне управління 
та адміністрування повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми. 
Послідовність вивчення, перелік та обсяг обов’язкових компонентів освітньої програми 
відповідають структурно-логічній схемі освітньої програми.

В освітньому процесі пропонуємо ширше використовувати проективні і кейсові 
технології для досягнення практичних програмних результатів.

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензовану освітню програму 
«Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» можна 
рекомендувати для підготовки здобувачів освітнього ступеню магістра за спеціальністю 
281 Публічне управління та адміністрування.
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